Dosar nr. 10945/30/2013
Debitor: S.C. Agro-Helau Recolta S.R.L. Timișoara - Timiș
 în faliment   in bankruptcy   en faillite 
Nr. de înreg. O.R.C. J35/161/1995, C.U.I. 7091324
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L., în calitate de
lichidator judiciar al debitorului S.C. AGRO-HELAU RECOLTA S.R.L., cu sediul social în Municipiul
Timișoara, p-ța Romanilor, nr. 15, ap. 1/B, jud. Timiş, nr. de înreg. O.R.C. J35/161/1995, C.U.I. 7091324,
potrivit Sentinţei civile nr.1904 din data de 03 decembrie 2015, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul
nr. 10945/30/2013, având în vedere Adunarea creditorilor din 27.01.2016, anunţă scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică cu strigare pentru data de 20 MAI 2016, ora 13.00, a
următoarelor active:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumire activ
AUTOTURISM HONDA, TIP FN1/1/CIVIC 3DR, caroserie
AB berlina cu hayon, nr. identificare SHHFN13608U004080,
masa proprie 1.266 kg, capacitatea cilindrica 1.799 cmc,
putere/turatie 103 kw/6300 (140 cp), sursa de energie benzina,
culoare rosu, nr. locuri 5, norma de poluare EURO 4, an fabricatie
2008, data primei inmatriculari in Romania 2009, emisii co2 - 156
g/km, culoare rosu, nr. inmatriculare B-99-UOH. Stare Tehnica Buna (103.392 km la bord). Nu a fost realizata transcrierea in
cartea de identitate a mijlocului de transport a proprietarului S.C.
AGRO HELAU RECOLTA S.R.L.
AUTOTURISM HONDA, TIP 601/1/JAZZ, caroseriE AA
berlina cu hayon, nr. identificare JHMGD17508S217220, masa
proprie 1.207 kg, capacitatea cilindrica 1.339 cmc, putere/turatie
61kw/5700 (83 cp), sursa de energie benzina, culoare albastru, nr.
locuri 5, norma de poluare EURO 4, an fabricatie 2008, emisii de
co2 - 134 g/km, nr. inmatriculare B-92-TWM. Stare Tehnica Functionala (131.301 km la bord). Nu a fost realizata transcrierea
proprietarului S.C. AGRO HELAU RECOLTA S.R.L., in cartea de
identitate a mijlocului de transport.
REMORCA REMA, tip carros vrn 700z 216, caroseria platforma
transp. motociclete, nr. identificare ROTM44M3360003, masa
maxima autorizata 700 kg, masa proprie 160 kg, dimensiuni de
gabarit (mm) 3720/1660/870, tractiune fara, culoare gri an
fabricatie 2004, data primei inmatriculari in Romania 18.04.2005,
nr. inmatriculare TM-26-AHR. Stare Tehnica - Functionala

Valoare de
piaţă
(lei, fără
T.V.A.)

Valoare de
pornire
(lei, fără
T.V.A.)

25.900,00

12.950,00

14.700,00

7.350,00

2.800,00

1.400,00

Preţul de pornire la licitaţie este de 50% din preţul din evaluare şi nu cuprinde taxa
pe valoare adăugată, prezentele active fiind purtător de T.V.A..
Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 19 MAI 2016, ora 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. din mun.
Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.22, ap.10, jud.Timiș.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare
Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.22,
ap.10, jud.Timiș, pe data de 20 MAI 2016, ora 13.00 şi se va desfăşura în conformitate cu
prevederile Regulamentului de vânzare aprobat de către adunarea creditorilor în data
de 27.01.2016
Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de
licitaţie.
Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 19 MAI
2016, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș
S.P.R.L. din mun. Timișoara, str.Eugeniu de Savoya, nr.22, ap.10, jud.Timiș, următoarele documente:

Cerere de participare la licitaţie,

Dovada achitării caietului de sarcini în sumă de 100,00 lei (fără T.V.A.) în contul de lichidare,
având ca beneficiar S.C. Agro Helau Recolta S.R.L.Timişoara, deschis la Libra Bank S.A. –
RO56BREL0002001146740100,

Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în
contul de lichidare, având ca beneficiar S.C. Agro Helau Recolta S.R.L. Timişoara, deschis la Libra Bank
S.A. – RO56BREL0002001146740100,

Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul,

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute
în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:
Pentru persoanele juridice române:
 Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
 Actul constitutiv, actele adiţionale relevante – în copie,
 Certificatul de înregistrare fiscală – în copie,
 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie,
 Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari (Administraţia Finanţelor
Publice+Locale), prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru persoanele juridice străine:
 Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de
o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A.
(Eximbank),
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea
competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală
eliberat de organul fiscal competent,
Pentru persoanele fizice române:

Copie de pe actul de identitate,
Pentru persoanele fizice străine:

Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul
de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute
în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi
prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate
în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.


Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor
prezenta originalele pentru conformitate.
Prin înscrierea la licitaţia publică deschisă cu strigare se consideră că ofertantul acceptă condiţiile
stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.
Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de
pornire, li se va reţine garanţia de participare.
Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.
Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea
unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare
ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0356-46.75.80 sau e-mail timisoara@insolventa.ro intenţia de
vizitare.
Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș
S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.22, ap.10, jud.Timiș, în fiecare zi de luni până
vineri, orele 900 – 1600, până pe data de 19.05.2016, ora 13.00 (după o programare prealabilă, de 24 de
ore) sau pe site-ul www.insolventa.ro.
Relaţii suplimentare la telefon 0757-544.544 sau e-mail marketing@insolventa.ro, timisoara@insolventa.ro.
Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.,
Asociat coordonator, Elena Baciu

